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   ،،،إخويت

، إننا نريد نتعلم منهم، ونرتىب كما تربوا - اهللا عنهم وانرض- إننا يف طريق سرينا مع الصحابة 
  الصحابة؟ ρكيف رىب النّيب :أن نتوقف وقفًة طويلًة مهمةً 

صار الذين كانوا يفرون أمام عمالء القيصر ، كيف هذا اجليل ليكون هكذا؟كيف رىب 
  !ما الذي تَغّري؟. ."أن ُتسلَم أو تدفَع اِجلزيَة"إما يهددون القيصر نفسه: 

هل اكتشف العرُب سالًحا .. لًفا جديًدا؟هل دخل العرُب حِ !.. قولوا يل ما الذي تغري؟
 !ما الذي تغري؟.. جديًدا؟
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1 كيف رّبى النبي أصحابه

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  الم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد ،،،ري العاملني والصالة والس احلمَد هللا

فإخويت يف اهللا والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إين أحبكم يف اهللا (وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم 
  فيه ألحد غريك شيًئا). ال ظل إال ظله، اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالًصا وال جتعل

  ،،، أحبيت يف اهللا

  كيف حالكم مع اهللا؟

نتعلم منهم، ونرتىب كما تربوا، إننا نريد أن نتوقف وقفًة طويلًة  - اهللا عنهم وانرض-نا يف طريق سرينا مع الصحابة إخويت إن
 مهمًة:

|�fl�ßÖ]�îe…�ÌéÒρ�íe^v’Ö][ϑ� �

أصدر ملك الروم أمرًا دم  ρ،الدة النيب عجيٌب جًدا حني تنظر يف عام و  شيءٌ  ،هذا اجليل ليكون هكذا؟ ρكيف رىب النّيب 
الكعبة، وأرسل أوامرَه هذه إىل عمالئه يف احلبشة، وعمالؤه يف احلبشة أرسلوها إىل عمالئهم يف اليمن، وخرج أبرهة من اليمن بالفيل، 

ال يصده صاّد وال يرُدُه راّد، حىت  ،العرِب ومهادها، وشعوا، وبالدهاسار أمُر ملك الروم هذا املسار كله وخرج أبرهة بالفيل يطأ جباَل 
حىت وصل إىل بعد ميلني من الكعبة، ومل يقف يف وجهه أحد، حىت الرجل الذي قام يف وجهه،  ،أصبح على بـُْعِد ِميَلْني من الكعبة

  وللبيت رب حيميه). ،ذهب إليه يبكي إبله (إبلي إبلي.. أنا رب اإلبل

ا احلادث بسبعني سنة فقط، انتفضت مكة برجال ال لُيقّوضوا ُملك اليمن، فاليمن فُِتحت بكتاب، وال احلبشة، بل بعد هذ
اهللا ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة رب " ، ليقول للقيصرρذاته، ليخرج رجل من أتباع  حممد ليقوضوا ملك القيصر 

وصار الذين كانوا يفرون أمام عمالء القيصر  ،"ومن جور األديان إىل عدل اإلسالمالدنيا واآلخرة، ومن ضيق الدنيا إىل سعة  ،العباد
  ."أن ُتسلَم أو تدفَع اِجلزيَة"يهددون القيصر نفسه: 
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2 كيف رّبى النبي أصحابه

[†fléÇÿi�ë„Ö]�^Ú=� �

  !تغري؟ ما الذي.. هل اكتشف العرُب سالًحا جديًدا؟.. هل دخل العرُب ِحلًفا جديًدا؟!.. قولوا يل ما الذي تغري؟

  !أتعلمون ما الذي تغّري؟

الذي تغّري هو العريب نفُسه، العرّيب نفُسه تغّري، أصبح شيئا آخر بعدما كان يبكي إبله، صار يبكي ديَنه، بعدما كان يعتز 
نيب! كيف تابوا..  ، أردت أن أتوقف هذه الَوقفة يف وسط احللقات لنرى كيف رباهم اهللا، كيف رباهم اللذلك بقوميِتِه، صار يعتز بربِه.
  كيف تابوا توبة صادقة!

�á^ÚˆÖ]�]„â�»JJJJJ{{{{{{{{{eçjÖ^e�áçfÂøjè=� �

لتوبة يف الصباح، كيف تابوا هذه التوبة الصادقة، ونرى املسلمني يف هذا الزمان يتالعبون بالتوبة، يتوب يف الصباح مث يرجع يف ا
   يف نفس اللحظة.

{{{{Ú`i���Ø{{{{� �

ÔÖ^Ú�àe�gÃÒ�íeçi� �

 ρني فرًدا، كلهم جاءوا إىل النيب روا إىل كعب بن مالك ختلف عن غزوة تبوك، وعدد الذين ختلفوا كان كثريًا، أربعًة ومثانانظ
ا يقعد فقبل النيب عليه السالم عالنيتهم ووكل سرائرهم إىل اهللا، كل منافق كان عندم ؛ا رسول اهللا اعذرنا فعندنا أعذارفقعدوا وقالوا: ي
يا رسول اهللا اعذرين، كان لدّي عذر، فيقول له الرسول: قم يغفر اهللا لك، حىت جاء كعب بن مالك فقال  : فيقول لهعند سيدنا النيب

 يقضي أما هذا فقد صدق، فقم حتى"له: أنا َأْمجَْعُت ِصْدَقك، مل أكن َقط أقوى وال أيسر مين حني ختلفت عنك، فقال رسول اهللا: 
   .أما هذا فقد صدق، ]2769 :صحيح مسلم – صحيح[ "اهللا فيك

{فإذا عزم األمر فلو صدقوا  ،]1952: صحيح النسائي-[صحيح ق اهللا يصدقك"صدُ إن ت"الصدق إًذا، أول شيء أطالبك به، 
   .يف التوبة، الصدق يا حبييب يف اهللا - يا بين-الصدق . .]21 محمد:[اهللاَ لكان خيراً لهم} 

  .أصدق مرة هللا ..يا أخي !اصدق يف توبتك

  ما دام َصَدق وأراد أن يتوب فال ينفع أن يتوب هكذا، بل يلزمه أن يَرتّىب.، أما هذا فقد صدق"" :دقالص
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3 كيف رّبى النبي أصحابه

خرج من عند سيدنا  .نين حىت مهمت أن أرجع فأكذب نفسيفما زالوا يؤنبو  ،ما خرجت من عنده، تبعين بعض أهليقال: فل
   و زوجته و..بن عمه وزوج أخته وأخومشى وراءه أخوه وا ρ -صّل عليه-النيب 

�Œ^ßÖ]�ØÒÊJJJJJJ[]„Óâ�kÞ_�]ƒ^Û×� �

قالوا له: أتتصنع االلتزام؟ دعَك من هذا التزمت، كل الناس يأكلون من البنوك ملاذا أنت هكذا؟ كل الناس يعملون يف املقاهي، 
  .ه).. (أستغفر اهللا ما هذا الذي أقولما دمت ال تسرق فال إشكال، يا عم النقاب خمتلف فيه، يا سيدي أنتَ 

��’ÃÖ]{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ì†��� �

، قال: فما زالوا )كان عندي عذر(مل تفعل كبقية الناس، كلهم قالوا  أقصد أم قالوا له أنت الذي تتصنع البطولة؟ ملاذا
 ؛عندي عذر يا رسول اهللا أنا كان يؤنبونين حىت مهمت أن أعود فأكذب نفسي، قال: فكرت.. قلت هل أرجع إىل النيب وأقول: ال، ال

  هذه هي "العصرة" اليت تصيب قلب التائب.

أنت شاب ربنا أكرمك وهداك وأعفيت حليتك، وتركت السجائر، وتركت املشي مع البنات، وبدأت تصلي، وربنا هداك 
  ورمضان كله بركة عليك، بعد رمضان وبعد العيد تأيت هذه العصرة.

يد أن أمتتع بشبايب يومني.. األغاين حرام، واملوسيقى حرام، والربا حرام، مالذي جعلين أفعل هذا؟؟! أنا تعجلت قليال.. كنت أر 
  والنظر للنساء حرام، والسجائر حرام، هكذا ستكون عصرة.

ذات مرة وهي خارجة وقفت ترتدي النقاب أمام املرآة وترتدي  ،ح عليها ويسر هلا، وارتدت النقابربنا أكرمها ووفقها، وفت
  ذي فعلُته يف نفسي، مجايل هذا ملاذا أغطيه؟! العصرة اليت تصيب قلب التائب.اإلسدال، وتقول: ما ال

�àÚ�“×~ji�ÌéÒ[ì†’ÃÖ]� �

العب اإلنسان، كيف نتخلص من هذه العصرة؟ كيف نتخلص منها؟ كيف نستطيع أن نثبت بعدها؟ هذه العصرة: الشيطان يُ 
  ا جًدا.اللتزام، فالرجوع مرة أخرى لطريق االلتزام سيكون صعبً هذه العصرة إذا مرت ثـََبت لآلخر، وإن أخرجتك هذه العصرة من ا

   كيف أثبت؟  :لذلك
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4 كيف رّبى النبي أصحابه
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بالصحبة الصاحلة، قال: هل قال رسول اهللا ألحد مثل ما قال يل؟  ..كيف ثبت؟ تعالوا لنرى كعب بن مالك كيف ثبت؟
  صاحلني، شهدا بدرًا، يل فيهما أسوة، فَتثَبُت ما. ، فذكروا يل رجلني)ُمرارة بن الربيع وهالل بن أمية ،نعم(قالوا: 

  نتثبت. ا آخر؟ إذاا أم شيئً يف البداية زوجات النيب.. ماذا ُكن يرتدين؟ نقابً قلنا 

أال تتمنني؟! أليس  ،يف اجلنة ρ وزوجات النيب ،ρتتمنني أن تكوين مع بنات النيب  أال تتمنني يا أختاه، يا بنييت الطيبة، أال 
  ىل عندك من أي إنسان آخر؟هم أو 

سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعيد بن زيد وعبد  اللحية، النيب.. هل كان له حلية؟عندما تز يف موضوع 
  بة.ؤالء الصحا هل كانت هلم حلَِى أم كانوا بغري حلَِى؟ تريد أن تكون معهم أم ال؟ فَتثَّبتْ .. .الرمحن بن عوف وأبو عبيدة بن اجلراح

=JJJ�Ôféfu�ÔÛ×Óè�÷�� �

الرسول ال يكلمه والصحابة اليكلمونه، وهذه عقوبة  ؛أن يَُكلم ρدنا كعب بن مالك وى رسول اهللا مشى سي ،"فتثبْت ما"
ونه، لدرجة شديدة جًدا، وخطرية جًدا، أال يكلمك حبيبك، وهو حيب النيب وحيب الصحابة، فكانت العصرة شديدة جًدا أم خياصم

  فقال..  نفسهأنه اهتزت ثقته يف 

  ماذا قال؟

مل ، تسور يعين مل يدخل من باب احلائط، احلائط يعين البستان (احلديقة) ،فتسّورت حائطًا البن عم يل يقال له أبو قتادة
   ..أصل الصحايب..، حان اهللا)فواهللا ماَرّد علّي السالم (سب ،يدخل من الباب، قفز من السور، قال: فألقيت عليه السالم

ين أحبك، هذه هي اليت نعم، ولكن أحبك هللا، فعندما يأمرين ربنا أن أبغضك أبغضك، حىت لو كانت شهويت أ ..أنا أحبك
صحيح -[صحيح فرقا عليه"تن تَحابّا في اهللا اجتمعا عليه و "رجال ،صلى اهللا عليه وسلم - صّل عليه- ""رجالن تحابّا في اهللاقال عنها 

  وافرتقا على احلب يف اهللا فمن أحب هللا أبغَض هللا.  ،اجتمعا على احلب يف اهللا ]1423البخاري: 

ألجل ذلك هو حيب ابَن عّمه، نعم، ولكن عندما يقول له الرسول: التكلمه، ال يكلمه.. ال أقدر أن أكلمه، ألن الرسول قال 
  م.يل ال تكلمه، ال أستطيع أن أكلَمه، كيف أكلمه؟.. فلم يرد عليه السال
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5 كيف رّبى النبي أصحابه

÷_�=[äşÖç‰…æ��]�gu_�êÞ_�Ü×Ãi==� �

ألسَت تعلم أين أحب اهللا ورسوَله؟! (أصعب ما على احملب أن ُيشك يف  ،ناشدتك باهللا :"فواهللا ما رد علّي السالم" فقلت
ل له: فقا ،يء أنين أحب وتز ثقيت يف حيب؟أمل أقل لك إن أصعب ش )،؟باهللا عليك ألست تعلم أين أحب ربنا( :قال له ،حبه)

باهللا عليك ألسُت ( :، ثالث مرات يقول له)فلم يرد علي حىت ناشدته ثالثًا(، قال: )ناشدتك باهللا ألسَت تعلم أين أحب اهللا ورسوله(
فلم ِجيْبين حىت ناشدته " ،ثالث مرات )؟أحب ربنا وأحب النيب ؛باهللا عليك ألست مسلًما ؟باهللا عليك ألست أحب النيب ؟ربناأحب 

   .. قال: فكانت أشد علّي")اهللا ورسوله أعلم( :قال يلثالثًا مث 

أنا ال أعلم. هذه هي  ،علم.. الذين أمروين بأنين أخاصمكيقول له: باهللا عليك ألست أحب ربنا؟ فيقول له: ربنا يعلم والنيب ي
  ويف رسوله، ويف دينه، ويف شرعه هذه هي الثقة يف اهللا، ..]1 الحجرات:[ }يا أيها الذين ءامنوا ال تقدموا بين يدي اهللا ورسوله{

يقل هذا  مل ،، ال، ال، الولكن أنا ال أعلم ملاذا حدث هذا ،مل يقل له: واهللا أنا أعرف أنك رجل طيب وحتب ربنا وحتب النيب
  إطالقًا، قال له: اهللا ورسوله أعلم.

Þ^Ò{{{{{è‚��k{{{{{ì‚� �

  .ه "فانصرفت"شديدة جًدا أن يشك يف حمبت .."ماذا قال؟ " فكانت أشد علي

  كان نسي املوضوع وعاش حياته. )،  وملاذا أذل نفسي؟( ختيل لو أن أحًدا يف موقف مثل هذا.. لقال:

���á^ŠÆ�Ô×Ú�àÚ�íÖ^‰…� �

�>Ôé‰]çÞ�^ße�Ð£]>� �

قال: "وقد كنت رجًال شابًا، أصخب يف األسواق وأخرج إىل املسجد، أما صاحباي فكانا رجلني كبريين، جلسا  واآليت أشد..
بيَتيهما يبكيان، فبينما أنا يوًما أمشي يف سوق املدينة إذا نبطي من نبط الشام يقول: من يدل على كعب بن مالك، فأشار الناس يف 

–بلغنا أن صاحبك قد قالك "يقول:  ،إيل فأتاين فسلمين كتابا، فمضيت إىل البيت، فلما فتحته، وجدته رسالًة من ملك غسان
  .هانة، فاحلق بنا نُواِسَك"ومل جيعلك اهللا بدار م -هجرك

فوجئ أن ملك غسان يبعث له رسالة، امللوك يراسلونه، ملك  تأيت له من كل ناحية.. املبتلى اليعلم من أين تأتيه الفنت..
  ويقول له ماذا؟  غسان أرسل له رسالة..
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6 كيف رّبى النبي أصحابه

عال إّيل وأنا أصاحبك "ومل جيعلك واهللا سبحانه وتعاىل جعلك عزيزًا وكبريًا ولك نفوذ، ت ،يقول له بلغنا أن صاحبك خاصمك
  احلق بنا لنواسَيك يعين تعال لنا، امللوك يدعونه أن يكون جليسهم. ،اهللا لدار مهانة فاحلق بنا لنواسَيك"

  سن الفهم عن اهللا.وهنا حُ 

[ØÃËj‰�]ƒ^Ú� �

صلى –. الرسول خياصمك املواقف يا إخوة عجيبة جًدا وزماننا زمن عجب، أنا أريد أن أقول: لو كنت أنت يف هذا املوقف.
ال أعلم واهللا هل حتب ربنا أم ال حتبه، اهللا (الصحابة كلهم خياصمونك، وال أحد يكلمك، حىت ابن عمك يقول لك و  - اهللا عليه وسلم

  ؟ ومن املمكن أن تلبسها ثوب دين.ستفكر مائة مرة هل أذهب ..، وجاءتك رسالة من ملك غسان. ماذا ستفعل؟)ورسوله أعلم

يف هذا الزمان فنانون يف هذا الشيء، أن يكون هواه ومراده، ويكسوه ثوب الدين، فيتفلت من الدين بدين، يقول  وأصحابنا
للدعوة، أدعوهم لإلسالم، إىل أن يصاحلين الرسول مث أرجع.. أم كنت ستفكر، تقول: هل أذهب للنيب وأقول له وستكون لك: أذهب 

رسالة يف وجيلس أمام النيب ويقول له: هل أذهب.. أم كنت ستضع ال ،ه) يأخذ منه اجلوابهذه الرسالة جاءتين اليوم (والرسول خياصم
أليس كذلك، يا ترى  )،سأذهب.. ال لن أذهب( ،)سأذهب.. ال لن أذهب( ،)سأذهب.. ال لن أذهب(جيبك وكل فرتة خترجها، 

  ماذا كنت ستفعل؟

á†ËÖ]�±c�gâƒ� �

سيدنا كعب بن مالك قال "فقلت  .)اللهم أرنا األشياء على حقيقتها(دما قال: هذه هي كلمة ابن اجلوزي عليه رمحة اهللا عن
ذهب إىل الفرن وأحرق الرسالة ليقفل هذا الباب، لتنتهي هذه القضية حىت ال خيرج الرسالة   ،هذا من البالء، فتيممت التنور فسجرته"

  !سبحان اهللا العظيم ،كل يوم ويقرأها ويفكر ويقول يا رب.. يا رب.. ويصلي ركعيت استخارة

…çßjÖ]�»�h^Ş¤]�†r‰� �

ين هذا امتحان وهذا من شخص جيلس مدة سنتني أو أكثر ال جيد عمًال، وأتاه عمل حرام فيقول: يا كرمي يا رب!! يا ب
مة أم فتنة، اللهم أرنا األشياء على حقيقتها، عندما ترى األمور على حقيقتها، ستفهم هل هذه نع( "فتيممت التنور فسجرته" .االبتالء

  . )هذا منة أم حجة

  ..!!عصررررررر.. جاءت عصرة أشدوأتاه بالء أشد....أَ  ،سجر اخلطاب يف التنور
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7 كيف رّبى النبي أصحابه

  آسف، امسحوا يل أن أقوهلا لكم يف اللقاء القادم مع احللقة القادمة إن شاء اهللا.

   ..وأستودعكم اهللا ،أحبكم يف اهللا 

  رمحة اهللا.والسالم عليكم و                             


